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Jubileusz 40 lat „Kowalanek”
Zespół Śpiewaczo-Obrzędowy „Kowalanki” z Kowalina w sobotę, 21 kwietnia br., świętował jubileusz 40 lat
działalności na rzecz promocji i upowszechniania rodzimego folkloru. Powstał on w 1978 roku, podczas zebrania
wiejskiego, którego jednym z punktów była aktywizacja życia kulturalnego w środowisku wiejskim. Pionierem
utworzenia zespołu śpiewaczego było aktywnie działające Koło Gospodyń Wiejskich w Kowalinie oraz miejscowy
klub „Ruchu”. Już na pierwszym zebraniu KGW 21 kobiet zgłosiło chęć działania w zespole. Początkowo spotkania
zespołu odbywały się w lokalu miejscowej szkoły podstawowej, a potem w powstałym klubie „Ruchu” u pani Alicji
Zięba.
Od 1982 roku, pod nadzorem i fachową opieką instruktorską pani Marii Borowej z Kraśnickiego Ośrodka Kultury,
co tydzień zaczęły odbywać się próby zespołu. Wtedy na gminnej uroczystości Święta Kobiet w Spławach
Pierwszych, w remizie OSP zespół dał swój pierwszy, bardzo udany występ. Po tym zaczęły się kolejne udane
prezentacje. Udział w uroczystościach „Dni Kraśnika” i wojewódzkich dożynkach w Stróży. Kierownikiem zespołu
od początku była Alicja Zięba.
Naczelnik gminy Henryk Kawa sfinansował zakup 21 kompletów strojów, które zostały wykonane w Warszawie.
Pomoc finansową zespół otrzymywał także od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i Miejsko-Gminnego
Związku Kółek i Organizacji Rolniczych w Kraśniku. Wojewódzki komitet organizacyjny konkursu Dni
Miejscowości 1985 przyznał zespołowi nagrodę za zorganizowanie takich Dni w Kowalinie. W kolejnych latach
znów dużo występów,
dużo nagród i wyróżnień.
Zmieniał się jednak
częściowo skład zespołu.
Dużym sukcesem zespołu
był udział w Nałęczowie
w imprezie Wojewódzkiej
Sceny Amatora. Od marca
1994 r. opiekunką została
pani Lidia Tryka. Od tego
czasu opiekę merytoryczną
sprawował Kraśnicki
Ośrodek Kultury. Wtedy
zaczęła już funkcjonować
świetlica wiejska
w Spławach Drugich, gdzie
zespół otrzymał swoje
lokum.
Ciąg dalszy na str. 2
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W 2003 roku, dzięki działaniom podjętym przez wójta gminy Kraśnik Mirosława Chapskiego zespół znów
mocno się zaktywizował. Pracy z zespołem podjął się doświadczony instruktor Gminnego Ośrodka Kultury
w Gościeradowie pan Marek Mochol. W latach 2007–2008 zespół był gospodarzem Międzypowiatowego Przeglądu
Teatrów Wiejskich, który miał miejsce w świetlicy w Spławach Drugich. Gościły tu zespoły obrzędowe i zespoły
kabaretowe z trzech powiatów: janowskiego, opolskiego i kraśnickiego. Zespół ciągle nawiązuje nowe kontakty,
aktywnie uczestniczy w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy Kraśnik, Starostwo Powiatowe w Kraśniku,
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, a także w imprezach międzypowiatowych organizowanych przez
powiat Janowski i gminy powiatu Janowskiego. Zespół był nagradzany przez ministra kultury i dziedzictwa
narodowego Zdzisława Podkańskiego. Pięć lat temu na jubileusz 35-lecia „Kowalanki” otrzymały nagrodę finansową
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za wszechstronną działalność kulturalną. Uchwałą Zarządu
Województwa Lubelskiego z dnia 30 stycznia 2018 r. zespół otrzymał nagrodę rzeczową za popularyzację
i upowszechnianie kultury.
Obecnie zespół „Kowalanki” liczy 7 osób, są to: Anna Bryczek, Alina Krasowska, Marianna Krawiec,
Czesława Nowak, Danuta Szkutnik, Alicja Zięba, Barbara Pączek. Instruktorem zespołu jest Marek Mochol.
Jubileuszowe uroczystości były zorganizowane w świetlicy w Spławach Drugich z udziałem władz
państwowych i samorządowych oraz licznie przybyłych zaprzyjaźnionych zespołów i dyrektorów placówek kultury
z powiatów: kraśnickiego i janowskiego. Pana Przemysława Czarnka – wojewodę lubelskiego reprezentował pan
Zdzisław Podkański – pełnomocnik wojewody lubelskiego do spraw kultury ludowej, wcześniej minister kultury
i dziedzictwa narodowego. Pana Sławomira Sosnowskiego – marszałka województwa lubelskiego reprezentował pan
Marek Kos – radny Sejmiku Województwa Lubelskiego. W święcie uczestniczyli też: pan Artur Sępoch – dyrektor
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie oraz pan Andrzej Maj – starosta kraśnicki. Panią Wiolettę Wilkos –
prezes Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej reprezentowała Joanna Rusinek. Ze strony władz gminy Kraśnik
w jubileuszu udział wzięli: pan Andrzej Hanaj – przewodniczący Rady Gminy Kraśnik, pan Mirosław Chapski – wójt
gminy Kraśnik, pani Beata Kuśmierczyk-Kufel – sekretarz gminy Kraśnik, pani Marzena Rozmus – skarbnik gminy,
pan Krzysztof Kozłowski – przewodniczący Komisji Kultury i Oświaty Rady Gminy, pan Krzysztof Kowalski –
radny Rady Gminy Kraśnik. Były życzenia, gratulacje, upominki i dyplomy od zaprzyjaźnionych dyrektorów
placówek kulturalnych i zespołów ludowych: pani Barbary Nazarewicz – dyrektora Muzeum Regionalnego
w Janowie Lubelskim, pani Lidii Tryka wraz z Zespołem „Janowiacy” z Janowa Lubelskiego, pani Anny Brankiewicz
– dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Potoku Wielkim z zespołami: „Stanianki” i „Potoczanki”, pana Tomasza
Figury z Kapelą Ludową GOK w Potoku Wielkim, pani Krystyny Wójcik – instruktora Gminnego Ośrodka Kultury
w Modliborzycach z Zespołem Śpiewaczym GOK Modliborzyce, pani Ewy Białoń Dyrektora Gminnego Centrum
Kultury w Polichnie, Męskiego Zespołu
Śpiewaczego „Majdaniacy” z Majdanu
Obleszcze, Zespołu „Blinowianki” z Blinowa,
pani Ewy Sobota – dyrektora GOK
w Trzydniku Dużym, pana Jana Grabowskiego
z delegacją Zespołu „Herody” z Budek,
Zespołu Stowarzyszenia Nowoczesnych
Kobiet w Olbięcinie, pana Romana Bissa
– dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Gościeradowie, Kapeli Gminnego Ośrodka
Kultury w Gościeradowie, Zespołu Ludowego
z Księżomierzy.
Relację z uroczystości nadało Radio Lublin
w sobotę, 28 kwietnia w godzinnej audycji
prowadzonej przez Monikę Pietraszkiewicz
„Z folklorem na ty”.
Andrzej Wojtan
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
Przy przepięknej, prawie upalnej pogodzie 3 maja obchodziliśmy Święto uchwalenia Konstytucji 3 Maja
1791 roku i doroczne święto Matki Boskiej Królowej Polski. W tym roku, podobnie jak w poprzednich, mieszkańcy
gminy Kraśnik obchodzili święto w Kraśniku i w Stróży. Uroczystości rozpoczęły się odprawieniem mszy św. za
ojczyznę w kościołach pw. WNMP w Kraśniku i MBC i Trójcy Przenajświętszej w Stróży.
Uczestnicy uroczystości po zakończeniu mszy św. w Kraśniku złożyli kwiaty przy pomnikach na placu
kościelnym, później przemaszerowali do pozostałych miejsc. Większość uczestników złożyła kwiaty przy pomniku
Józefa Piłsudskiego na Rynku. W Stróży uczestnicy przemaszerowali w modlitwie na cmentarz parafialny, do
zlokalizowanych tam miejsc pamięci. Po Apelu Poległych odprawionego przez proboszcza ks. kan. Grzegorza
Stąsieka kwiaty na grobach składali uczniowie, przedstawiciele stowarzyszeń, samorządowcy, mieszkańcy. Starosta
kraśnicki Andrzej Maj podkreślał potrzebę zachowania pamięci o historii, 100-leciu Odzyskania Niepodległości.
Wójt wspomniał o trudach i problemach w uchwalaniu konstytucji oraz o potrzebie ciągłej pielęgnacji jej zapisów
w swoich środowiskach.
Mirosław Chapski

Strażacy świętowali
Jak każdego roku, 4 maja swoje święto obchodzili strażacy.
O godz. 18.00 w kościele pw. WNMP w Kraśniku kapelan strażaków
ks. kan. Grzegorz Stąsiek w koncelebrze odprawił mszę św. w intencji
strażaków. Homilia poświęcona była idei niesienia pomocy,
zachowania wartości i postaci św. Floriana patrona strażaków.
Po mszy św. strażacy złożyli kwiaty przy kapliczce św.
Floriana zlokalizowanej na skrzyżowaniu ulic Podleskiej
i Piłsudskiego.
Tradycyjnie w zorganizowanej kolumnie strażacy
przemaszerowali ulicami miasta. W tym roku na trasie przemarszu
zgromadziło się sporo mieszkańców miasta.
Cieszy, że udaje się zachować jedność naszego ratownictwa
ochotniczego na terenie miasta i gminy z ratownikami zawodowymi.
Łączy nas ten sam cel: niesienie pomocy potrzebującym. Aby takiej
móc udzielić, trzeba być odpowiednio wyszkolonym w obsłudze
urządzeń do ratownictwa pożarowego i technicznego, w udzielaniu
pierwszej pomocy, dopuszczonym przez lekarza pod kątem stanu
zdrowia, przejść różnego rodzaju szkolenia i być ubezpieczonym.
Zanim strażak wyjedzie do zdarzenia musi poświęcić dużo swojego
czasu.
Na dzisiaj strażacy ochotnicy są partnerami dla strażaków
zawodowych w niesieniu pomocy.
Mirosław Chapski

Teatr z elementami języka angielskiego w Kowalinie
W dniu 26 marca 2018 r. do Szkoły Podstawowej w Kowalinie zawitał Teatr „TAK” z przedstawieniem
teatralnym z elementami języka angielskiego „Pipi nadchodzi”. Wszyscy uczniowie szkoły i dzieci z przedszkola
z zaciekawieniem obejrzeli humorystyczne widowisko, w czasie którego uczestnicy byli angażowani do wspólnej
zabawy. Była to wspaniała okazja na zobaczenie profesjonalnej gry aktorskiej, wzbudzenie zainteresowania teatrem
oraz naukę języka poprzez zabawę. Przedstawienie spotkało się z pełną aprobatą wśród najmłodszych, jak również
starszych uczniów.
Ewelina Sieczka
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10 marca 2018 r. minęła 73. rocznica
śmierci ks. Stanisława Zielińskiego, który
został zamordowany w 1945 r. na plebanii
przy kościele Świętego Ducha w Kraśniku.
Od 1997 r. ten kapłan męczennik jest
patronem Szkoły Podstawowej w Stróży.
Coroczne uroczystości mają podobny
charakter: podniosły i nastrojowy, ale każda
z nich niesie nowe treści i inne spojrzenie na
skromną postać wielkiego kapłana,
odważnego kaznodziei, niestrudzonego
społecznika i prawdziwego Polaka.
Uroczystości upamiętniające
rocznicę tych tragicznych wydarzeń rozpoczęły się już 3 marca 2018 r. w katedrze
lubelskiej. O godzinie 19.00 rozpoczęła się
uroczysta msza św., na którą przybyła
delegacja ze sztandarem szkoły. Homilię
wygłosił ks. biskup Ryszard Karpiński.
Zwrócił szczególną uwagę na drogę kapłańską ks. St. Zielińskiego¸ a przede wszystkim trudne życie i działalność
kapłana w Polsce wojennej i powojennej.
Delegacja uczniów w dniu 10 marca wzięła udział w uroczystościach w kościele Świętego Ducha i przy grobie
ks. Stanisława Zielińskiego w Kraśniku.
Główne uroczystości Dnia Patrona odbyły się 12 marca 2018 r. O godzinie 11.00 rozpoczęła się msza św.
w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Świętej i Matki Bożej Częstochowskiej, którą sprawowali:
ks. proboszcz Grzegorz Stąsiek i ks. Radosław Herka – rekolekcjonista ze zgromadzenia pallotynów. Po liturgii
uczniowie z nauczycielami i zaproszonymi gośćmi przemaszerowali do szkoły, gdzie odbyła się dalsza część
uroczystości. Tradycją szkoły jest organizowanie konkursów związanych z patronem. W tym roku był to konkurs
literacki („SMS do Patrona”), konkurs plastyczny oraz konkurs z wiedzy o życiu i działalności ks. Stanisława
Zielińskiego.
Dzień Patrona szkoły był wielkim świętem i prawdziwą ucztą duchową dla całej społeczności szkolnej.
Dostarczył wielu treści do głębokich refleksji.
Agnieszka Adamczyk

Chrońmy pszczoły!!!
Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne w efektywnej produkcji wielu roślin uprawnych. Osoby
stosujące środki ochrony roślin muszą mieć świadomość ryzyka wystąpienia zatrucia pszczół. Aby uniknąć
masowych zatruć pszczół środkami ochrony roślin, należy bezwzględnie przestrzegać poniższych zasad:
1) stosować wyłącznie środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych
przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy;
2) przestrzegać informacji zawartych w etykiecie stosowania środka ochrony roślin, dotyczących
bezpieczeństwa dla pszczół;
3) dobierać środki ochrony roślin w taki sposób, aby minimalizować negatywny wpływ zabiegów
chemicznych na organizmy niebędące celem zabiegu;
4) nie stosować preparatów toksycznych dla pszczół w okresie kwitnienia roślin uprawnych oraz
w uprawach, na których występują kwitnące chwasty;
5) wykonywać zabiegi po zakończonych lotach owadów zapylających;
6) zachowywać minimalne odległości od pasiek;
7) przestrzegać okresów prewencji;
8) nie wykonywać zabiegów w warunkach sprzyjających znoszeniu cieczy użytkowej podczas zabiegu.
M. Pielaszkiewicz
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Przegląd recytatorski dla przedszkolaków
W Przedszkolu w Stróży w dniu 5 kwietnia
br. odbył się II Międzyprzedszkolny Przegląd
Recytatorski. Jego celem było rozwijanie
zainteresowania literaturą Doroty Gellner, jak
również integracja społeczności lokalnej. Swoje
zdolności recytatorskie zaprezentowało 19
uczestników z 5 placówek: z Przedszkola
i oddziału przedszkolnego przy Szkole
Podstawowej w Słodkowie Trzecim, z oddziału
przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
w Kowalinie, z Przedszkola przy Zespole Szkół
w Zakrzówku, Przedszkola w Urzędowie oraz
z Przedszkola w Stróży.
Wszystkie przedszkolaki wystąpiły na scenie, deklamując wiersze, dlatego też każdy występ publiczność
nagradzała gromkimi brawami. Miła atmosfera, otrzymane dyplomy i upominki dały w tym dniu dużo radości.
Bardzo dziękujemy rodzicom i wychowawcom za przygotowanie dzieci do występu oraz sponsorom:
Gminie Kraśnik, Lasom Państwowym – Nadleśnictwo Kraśnik, Przedsiębiorstwu „Annex” Wiesław Kołczewski oraz
„Has Intermontage” Henryk i Agnieszka Szubartowscy za pomoc w ufundowaniu nagród.
Z. Kość i J. Nowakowska

Gminny Konkurs Piosenki Angielskiej w Szkole Podstawowej w Kowalinie
W dniu 18 kwietnia 2018 r. po
raz kolejny w Szkole Podstawowej
w Kowalinie odbył się Gminny
Konkurs Piosenki Angielskiej. Zgłosiło
się 15 wykonawców ze wszystkich
szkół podstawowych w gminie
Kraśnik. Uczestnicy mogli zaprezentować swoje umiejętności wokalne
i językowe w kategorii klas I–III oraz
IV–VII. Prezentacje zostały wysłuchane i ocenione przez jury. W skład
jury wchodzili: pan Andrzej
Wierzchowiak, pani Agnieszka Płatek
oraz pani Katarzyna Leśniak.
Laureatami w konkursie zostali w kategorii klas I–III: I miejsce – Szczepan Adamczyk, II miejsce – Julia Kasperek,
III miejsce – Iga Pyzik (Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży-Kolonii), zaś w kategorii klas
IV–VII: I miejsce – Emilia Rycerz, II miejsce – Oliwia Gierulska (Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego
w Stróży-Kolonii), III miejsce – Ernest Hajdas (Szkoła Podstawowa w Kowalinie). Ponadto wyróżnieni zostali
w kategorii klas I–III: Magdalena Dziurda (Szkoła Podstawowa w Kowalinie), a w kategorii IV–VII: Anna Biegaj
(Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Zielińskiego w Stróży-Kolonii). Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody
rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Kraśnik, dyplomy oraz słodką niespodziankę – muffinki ozdobione
symbolami Wielkiej Brytanii przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Kowalinie.
Ewelina Sieczka, SP Kowalin
Ewa Więckowska, SP Stróża
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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VI Gminny Konkurs Ortograficzny
Już po raz szósty, 16 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Słodkowie Trzecim
uczniowie naszych trzech szkół podstawowych i gimnazjum przystąpili do Gminnego Konkursu Ortograficznego.
Patronat nad konkursem jak co roku sprawował wójt gminy p. Mirosław Chapski, który ufundował nagrody
dla wszystkich uczestników.
Celem konkursu było promowanie poprawnej polszczyzny oraz rozbudzanie motywacji do pogłębiania
wiedzy i umiejętności ortograficznych. W tym roku uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu udało
im się opanować zasady polskiej ortografii, a szczególnie pisownię wielkich i małych liter oraz „rz” i „ż”. Dzisiejsza
polska ortografia jest owocem ponad ośmiowiekowego normalizowania się języka. Na jej ukształtowanie miało
wpływ wiele czynników, które wiązały się bezpośrednio z wydarzeniami historycznymi, jakie miały miejsce
w Polsce. Przyjęcie przez Polskę chrześcijaństwa, czy też wejście w zakres kulturalnych wpływów zachodnich
określiło charakter polskiego pisma.
Tematyka pisanych dyktand pozwoliła nam włączyć się do ogólnopolskiej akcji patriotycznej związanej
z obchodami 100-lecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości.
Laureatami konkursu zostali:
I. Szkoły podstawowe:
I miejsce
Przemysław Gontarz (Szkoła Podstawowa w Stróży),
II miejsce
Weronika Zielonka (Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim),
III miejsce
Matylda Michałek (Szkoła Podstawowa w Stróży).
II. Gimnazjum:
I miejsce
Wiktoria Kotuła (klasa II),
II miejsce
Aleksandra Biegaj (klasa II),
III miejsce
Karolina Iracka (klasa II).
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za wysiłek i promocję swoich talentów ortograficznych,
natomiast szkolnym koordynatorom konkursu: p. Renacie Kaźmierak, p. Katarzynie Leśniak, p. Dominice Niekra
oraz nauczycielom: p. Honoracie Kołodziej, p. Agnieszce Adamczyk składamy podziękowania za wzbudzanie
wrażliwości ortograficznej wśród swoich wychowanków.
Zapraszamy za rok do udziału w VII już Gminnym Konkursie Ortograficznym, który stał się ważnym
wydarzeniem oświatowym w naszej gminie.
A. Surowiec

Ustawa o pracownikach sezonowych
W dniu 13 kwietnia br. sejm uchwalił ustawę wprowadzającą nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej oraz
ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe dla pracowników sezonowych.
Jak informuje MRiRW, zawarte w ustawie rozwiązania wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rolników
korzystających ze wsparcia innych osób przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich.
Podstawą świadczenia pomocy przy zbiorach będzie nowy rodzaj umowy cywilnoprawnej, zawieranej przez
rolnika (prowadzącego gospodarstwo rolne) z osobą pomagającą przy zbiorach (pomocnikiem rolnika), zwany
umową o pomocy przy zbiorach. Dotychczas w sytuacjach wymagających wsparcia przy zbiorach nagminnie
stosowane były umowy o dzieło, które nie zabezpieczają osób przy nich pracujących i nie przystają do charakteru
prowadzonej pracy.
Umowa o pomocy przy zbiorach będzie stosowana do czynności obejmujących: zbieranie chmielu, owoców,
warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich, usuwanie zbędnych części roślin, klasyfikowanie lub sortowanie zerwanych
lub zebranych chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich lub wykonywanie innych czynności
mających na celu przygotowanie chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich do transportu,
przechowywania lub sprzedaży, wykonywanie innych czynności związanych z pielęgnowaniem i poprawą jakości
plonów.
Umowa o pomocy przy zbiorach (na odpłatne wykonywanie tych prac) będzie zawierana na okres nie dłuższy
niż 180 dni w ciągu roku kalendarzowego. Rolnik będzie zgłaszał pomocników do ubezpieczenia w ciągu 7 dni od
rozpoczęcia świadczenia pracy.
Źródło: MRiRW
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w materiałach reklamowych
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Przebudowa drogi zakończona

Zakończono inwestycję pn. „Przebudowa
drogi gminnej nr 108375L Stróża-Kolonia–Kraśnik
wraz z budową chodnika i oświetlenia drogowego”,
która została zrealizowana w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub
rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w t y m i n w e s t y c j i w e n e rg i ę o d n a w i a l n ą
i w oszczędzanie energii”. W ramach zrealizowanego
zadania przebudowano 2461 m drogi gminnej.
Zakres inwestycji obejmował wykonanie nowej
nawierzchni bitumicznej, budowę chodnika wzdłuż
drogi wraz ze zjazdami na pola i do posesji
mieszkańców oraz oświetlenie wykonane
w technologii LED. Wykonawcą inwestycji było
konsorcjum PBI Infrastruktura S.A. Całkowita
wartość projektu wyniosła 2 195 599,09 zł, w tym
dofinansowanie w kwocie 1 397 059,00 zł. Cel operacji
został osiągnięty dzięki podwyższeniu parametrów
technicznych i eksploatacyjnych drogi.
W wyniku realizacji przedsięwzięcia nastąpiła
poprawa stanu technicznego drogi i płynności ruchu,
poprawiło się bezpieczeństwo i komfort korzystania
z drogi również dla pieszych.
Daniel Kasperek

Kanalizacja dla Słodkowa Pierwszego
Jednym z najdroższych zadań inwestycyjnych w 2018 r. jest budowa kanalizacji w Słodkowie Pierwszym.
Firma P.P.H.U. „WA-MAX ” z Włodawy wyłoniona została w drugim przetargu. W pierwszym przetargu ta sama
firma również zaoferowała najniższą cenę, ale znacznie wyższą. Umowa podpisana została 20 kwietnia br. Zgodnie
z umową ww. inwestycja ma być zakończona 15 listopada 2018 r. Wartość robót to ponad 5,2 miliona zł. Liczymy
na dobrą współpracę przy budowie z mieszkańcami Słodkowa.
Na budowę sieci kanalizacyjnej oczekują Lasy, Stróża od strony Dworca PKP, Suchynia, Spławy Pierwsze,
Słodków Drugi i Trzeci, Stróża-Kolonia na ul. Słonecznej i Pogodnej.
Mirosław Chapski

Stróża ma ulice
W dniu 16 lutego 2018 r. na wniosek mieszkańców Rada Gminy Kraśnik podjęła uchwałę w sprawie nadania
nazw ulicom w miejscowości Stróża.
Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego w dniu 22.02.2018 r.
i weszła w życie w dniu 9.03.2018 r. Na podstawie tej uchwały została zmieniona numeracja porządkowa
nieruchomości. Od tej pory w Stróży są następujące ulice: Kraśnicka, Malinowa, Cicha, Powstańców Styczniowych,
Wapienna, Dębowa, Ordynacka.
Mirosław Chapski
Wydawca: Urząd Gminy Kraśnik
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Nowo otwarte Centrum Ogrodnicze w Spławach Pierwszych, ul. Ostrowiecka 34, zaprasza. Bogaty
wybór krzewów, drzewek, kwiatów, nasion do Twojego ogrodu. W sprzedaży po atrakcyjnych cenach
artykuły ogrodnicze. Telefon kontaktowy: 81 825 18 85.
Zapraszamy
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